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Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
Τόπος: Η Συνεδρίαση διεξάγεται αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη 
Συνεδρίαση: Τακτική 
Παρόντες: Οι κ.κ. Μ. Λαγουδάκης Πρύτανης και εκτελών χρέη Αντιπρύτανη Διοικητικών 

Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Ν. Καλλίθρακας-
Κόντος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Μ. Ζερβάκης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Π. Αποστολάκης  Εκπρόσωπος 
Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός A’ 
 
Επίσης, έχουν συνδεθεί η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για 
την παρουσίαση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας και η κα Ά. Καρδαμάκη για παροχή 
διευκρινίσεων στο  4ο θέμα. 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το οικονομικό 
έτος 2023 

Με την από 15.11.2022 εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας 
Δ. Παντελάκη, ενημερώνονται τα μέλη για τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός του 
Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το Οικονομικό  Έτος 2023.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το τρέχον ταμειακό υπόλοιπο του Τραπεζικού Λογαριασμού του Κληροδοτήματος που ανέρχεται στα  
17.368,66 € και προβλέπεται να μειωθεί επιπλέον κατά 8.000,00€  μέχρι τη λήξη του οικονομικού  
έτους 2022, όσο το  ποσό των δύο επιταγών ύψους 4.000,00 € η καθεμία που εκδόθηκαν με 
ημερομηνία 8/11/2022 στο όνομα των δικαιούχων υποτρόφων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021, κατόπιν της από 1924/27-10-2022 (αρ. πρωτ. ΠΚ 1009/27-10-2022) έγκρισης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Περί χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
από το Κληροδότημα Ιωσήφ Παπαδόπετρου» σύμφωνα με το 604/8/10-10-2022 απόσπασμα 
πρακτικών της Συγκλήτου. Ήτοι το ταμειακό υπόλοιπο του Τραπεζικού Λογαριασμού του 
Κληροδοτήματος στις 31/12/2022 προβλέπεται στα  9.368,66  € (17.368,66 - 8.000,00) 

2. Την πρόβλεψη των τακτικών εξόδων (8.000,00 €) των 2 υποτροφιών στο οικονομικό έτος 2023 
κατόπιν σχετικής προκήρυξης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 που προβλέπεται να γίνει στο έτος 
2023. 

3. Την πρόβλεψη των έκτακτων εξόδων (8.000,00 €) για την απόδοση των 2 υποτροφιών του 
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 κατόπιν σχετικής προκήρυξης που θα γίνει στο έτος 
2023. 

Ο προϋπολογισμός 2023 αναλύεται ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ: Επειδή το κτίριο βρίσκεται σε φάση επισκευής και αποκατάστασης δεν υπάρχουν έσοδα από 
ενοίκια παρά μόνο από τους τόκους του τραπεζικού λογ/σμού. Τα χρήματα του κληροδοτήματος 
βρίσκονται σε τραπεζικό λογ/σμό στην ALPHA BANK με ειδικό επιτόκιο. Επίσης τα έσοδα του 
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κληροδοτήματος ενισχύονται  με  το ποσό των 8.000,00 € από πόρους της Ε.Α.ΔΙ.Π. για το 
οικονομικό έτος 2023 (Λοιπά έσοδα – Δωρεές 8.000,00 €). 

ΕΞΟΔΑ: Σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη Ι. Παπαδόπετρου, υποχρέωση του Πολυτεχνείου Κρήτης 
είναι να σπουδάζει δύο (2) φοιτητές Σφακιανής καταγωγής, αποδίδοντας σε κάθε ακαδημαϊκό 
έτος σε δύο φοιτητές υποτροφία ύψους τετρακοσίων Ευρώ (400 €) μηνιαίως η καθεμία  για 10 
μήνες. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 προβλέπεται να  αποδοθούν οι δύο 
υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Τακτικά Έξοδα 8.000,00 €) και οι οφειλόμενες 
υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 που θα προκηρυχθούν στο έτος 2023 (Έκτακτα 
έξοδα 8.000,00 € υποτροφίες για  το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) 

Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το 
οικονομικό έτος 2023 απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023) 

ΕΣΟΔΑ (€) 

Τακτικά Έσοδα:  

Έσοδα καταθέσεων (τόκοι καταθέσεων) 150,00 
Λοιπά Έσοδα (Δωρεές) 8.000,00 

Έκτακτα Έσοδα:  

Περίσσευμα προηγούμενης χρήσης  9.368,66   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (€) 17.518,66    

 
ΕΞΟΔΑ (€) 

Τακτικά Έξοδα:  
Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού  
(Χορήγηση Υποτροφιών τρέχοντος ακαδ. έτους) 8.000,00 

Έκτακτα Έξοδα:  
Έκτακτα Έξοδα εκτέλεσης Κοινωφελούς Σκοπού  
(Οφειλές προηγούμενου ακαδ. έτους για Χορήγηση Υποτροφιών)  8.000,00 

Πιθανό Πλεόνασμα χρήσης 1.518,66    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (€) 17.518,66    

Σημειώνεται ότι, όπως έχει επισημάνει η Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος, η απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου κοινοποιείται στην Ε.Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να ληφθεί ειδική τεκμηριωμένη απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατυπώσεις περί των δωρεών χρηματικών ποσών.  

 

Η κα Δ. Παντελάκη κάνει μία σύντομη αναφορά στα ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ του προϋπολογισμού του 
Κληροδοτήματος για το οικονομικό έτος 2023. Αναφέρει ότι δεν υπάρχουν έσοδα από ενοίκια, παρά 
μόνο από τους τόκους του τραπεζικού λογαριασμού ενώ από πόρους της Ε.Α.ΔΙ.Π. τα έσοδα ενισχύονται 
με το ποσό των 8.000,00 € προκειμένου να αποδοθούν οι δύο (2) υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 
2022-2023, σε δύο (2) φοιτητές Σφακιανής καταγωγής, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ 
Παπαδόπετρου» για το οικονομικό έτος 2023. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Α.ΔΙ.Π. για τις 
δέουσες ενέργειες. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 263 του Ν.4957/2022, το ‘Συμβούλιο Διοίκησης’ αποτελεί τη Γενική 
Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποίησης.  

Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 6  του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) ως 
εξής «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, 
οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, καθώς και 
όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται 
από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ». 

 

Ο Πρύτανης Ακριβές Απόσπασμα, 
Χανιά, 25.11.2022 

 
 
 

Η Γραμματέας 

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης  Δήμητρα Χαβρέ 
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